
 
Op weg naar een vernieuwd Schuttersplein  
 
Het Schuttersplein zoals we nu kennen is 
beslist geen toonbeeld van een fraai Dorpshart. 
Behalve de esthetische gebreken zijn er tal van 
technische problemen aan te wijzen. Inmiddels 
is een werkgroep uit ons dorp aan de slag 
gegaan om de mogelijkheden van een fraaier 
en  beter dorpshart te realiseren.  
De werkgroep bestaat uit Anja Tonnissen en 
Tom de Beyer namens de aanwonenden, Toon 
Peters namens de Stichting Cultuurbehoud 
Milsbeek, Chris de Graaf en de leden van de 
werkgroep Praktisch van S.L.I.M. 
 

De werkgroep heeft in eerste instantie bij die omwonenden geïnventariseerd, wat zij ervaren als 
knelpunten c.q. verbeterpunten. Uiteraard worden deze in het nieuw ontwerp meegenomen.  
Vervolgens is de werkgroep in gesprek gegaan met Jan Wabeke, stedenbouwkundige van het Gelders 
Genootschap. Na enkele bijeenkomsten zijn er al ideeën ontstaan. Zo is het van belang dat, wanneer we 
een eigentijds en dorpseigen plein willen realiseren, wij niet alleen het Schuttersplein, maar ook de 
Kerkstraat en de Schoolstraat in het vernieuwingsplan moeten meenemen. De praktische en financiële 
realisatie zal dan ook een meerjarenplan zijn, waarbij in fases toegewerkt wordt naar het gewenste 
eindresultaat van het dorpsplein.  

 
In bijgaande tekening zijn de eerste ideeën zichtbaar: 

 Meer groen bijv. een haag  met afwisselend bankjes en meerdere bomen. 

 Door een aanpassing van de Kerkstraat moeten het Schuttersplein en Kerkstraat meer een 
samenhang vormen. 

 Uiteraard voldoende parkeerplaatsen voor aanwonenden, bezoekers van winkels/huisarts en 
voor ouders die kinderen naar school brengen. 

 
De ontwikkeling is dus in een beginstadium, maar voordat een en ander als totaalplan uitgewerkt  gaat 
worden, wil de werkgroep graag met de inwoners in overleg: 

 Moet het Schuttersplein nog gebruikt worden als parkeerplaats?  

 En hoe om te gaan met de kermisattracties… 

 En hoe gaan we om met de aankleding van het plein… 

 En zijn er, volgens u, nog andere functies aan het plein toe te kennen? 
 

Kortom, voldoende gespreksstof voor u, lezer en inwoner van Milsbeek, om met de werkgroep na te 
denken en te werken aan een dorpseigen Schuttersplein. Om te horen wat u ervan vindt nodigt de 
werkgroep u uit om gebruik te maken van de inloopavond, die we gaan organiseren. 
Deze zal worden gehouden op 12 september van 19.30 tot 21.00 uur in café het Centrum. 

 
Mocht u al eerder uw ideeën en wensen kenbaar dan kan dit bij: 

Herm ten Haaf (0621851517 of 517606)    Anja Tonnissen 
Toon Peters  06 – 511 510 59/ info@petersbouwadvies.nl 
Chris de Graaf chriseldegraaf@gmail.com  Tom de Beyer 
Tom Cobussen (0651160801)  Gerrie Ehren (512801) 

Teun Kosters (0623622519)     Mart van Boekel ( 0653671876 of 514013) 
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